December 16, 2018; Third Sunday of Advent - Gaudete
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Zephaniah (3.14-18) Philippians (4.4-7) Luke (3.10-18)

Rejoice! God is near! Live faithfully and without anxiety.
Today’s words are addressed to people in difficult
situations, in different times and places. And are filled with
hope. When people asked John what they should do to
prepare for the Messiah, John’s response was that they
should not take advantage of others; treat others honestly
and with respect; be satisfied with what they are given.
THIRD SUNDAY OF ADVENT - GAUDETE !

This Sunday - the Third Sunday of Advent is called
“Gaudete Sunday” which means “rejoice”. The Advent
Season is coming to an end and we already feel the joy of
Christ being so close. There is a way in which Jesus wants
us to make a straight path for him in our hearts as we await
His coming: Dying to sin: We strive to die to sin and
selfishness and to obey the Father’s will & Living for God:
We set out to love God each day by loving and serving others. Let us invoke a short prayer which will help us to stay
on course: Lord Jesus, our brother and our Saviour, come
into our hearts with your love, with your joy, your hope,
and your peace. Help us to reflect your love for all by loving
and serving all we meet. Lord Jesus, come into our lives,
and share your gifts with all people. Blessed are you,
Lord Jesus, forever and ever. Amen! Remember to plan
your Christmas celebration around Christ and the Church.
Come and celebrate Christmas at our parish !
ALL DAY CONFESSIONS - FRIDAY, DECEMBER 21

Week of December 17 - 21 all the churches in the
Archdiocese of Toronto, will have „All Day Confessions”.
Our parish is organizing All day Confessions on Friday,
December 21 at 9:00 - 11:00am and 6:00 - 9:00pm. This
is a great opportunity to prepare ourselves for Christmas.
CHURCH BULLETIN ADVERTISING

Liturgical Publications will be setting up the
advertisements for our church bulletin. Advertising will begin
in March 2019 & supports the printing of our bulletin . Please
support the bulletin and advertise your product or service.
Call Liturgical Publications directly at (905) 624-4422
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

After 9:30, 11:00 & 12:30pm Masses, families from Domestic
Church invite you for coffee & donuts in the parish hall.
CHRISTMAS SCHEDULE AT ST. TERESA CHURCH
Monday, December 24, Christmas Eve
7:00 pm (English), 9:30 pm & 12:00 Midnight (Polish)
Tuesday, December 25, Christmas Day
11:00 am (English), 9:30 am & 12:30 pm(Polish)
Wednesday, December 26, St. Stephen’s
8:00 am (English), 9:30 am & 12:30pm (Polish)

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( December 17 - 23)
MONDAY, DECEMBER 17 Rekolekcje Adwentowe
10:00am † Maria i Józef Klejka - Bronisława
7:00 pm † Stefan Troczyński (20r.) - Córka z rodz.
† Władysław Filas - Związek Podhalan
TUESDAY, DECEMBER 18 Rekolekcje Adwentowe
8:00 am † Gabriel Kelechi Okoroafor - Wife & son
10:00 am † Jan Karwel - Żona z rodziną
7:00 pm † Franciszek Waksmański - Córka
WEDNESDAY, DECEMBER 19 Rekolekcje Adwentowe

8:00 am Int. of thanksgiving for Emmanuel Javier
10:00am † Leokadia i Edward Ambroziak - Syn
7:00 pm † Marian Pastusiak - Żona z synem

THURSDAY, DECEMBER 20

8:00 am † Emerita Rio Rafol - Daughter & family
7:00 pm † Tadeusz Mickiewicz– Syn z rodziną

FRIDAY, DECEMBER 21

8:00 am Deceased from Szczucki family - Estate
7:00 pm † Czesława Borowska - Krysia Marcinkiewicz z rodz.

SATURDAY, DECEMBER 22

9:00 am † Henryk Musialik - Żona z rodziną

5:00 pm For God’s blessing for Hiram Stoute - Wife
SUNDAY, DECEMBER 23, FOURTH SUNDAY OF ADVENT
8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Maria i Henryk Grzywacz - Syn z rodziną
† Filomena & Mario Neves - Family
† Piotr Faron - Rodzina
† Adam i Janina Kulikowski - Syn z rodziną

REGISTRATION FOR THE SACRAMENT of CONFIRMATION

Our Parish will continue registration for Sacrament of Confirmation
until December 21 (forms are at the back of the church). Please
enclose Baptismal certificate & $50 fee (drop off - at the office).
Classes will start in January 2019. The Sacrament of Confirmation
will be celebrated at St. Teresa’s on March 2, 2019.
OFFERTORY ENVELOPES FOR 2019

The offertory envelopes for 2019 are ready for pick-up at the back
of the church (in alphabetical order). Please make sure to check
your name & address before picking up your set. Contact the
parish office in case your address is not up to date. Past users of
envelopes got the same numbers; please remeber to write your
name address and phone number on the first envelope in new
year: „Initial Offering”. If you would like to start using the envelopes
- fill out the form or contact our parish office (416) 259-2933.
SUNDAY OFFERTORY: December 8/9, 2018
Sunday Collection : $ 4, 422.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

16 Grudnia, 2018; Trzecia Niedziela Adwentu - Gaudete
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Sofoniasz (3.14-18) Filipian (4.4-7) Łukasz (3.10-18)

Bóg mówi do nas tylko wtedy, kiedy chcemy Go słuchać.
On jest zawsze pośród nas, o czym przekonamy się
w pierwszym czytaniu z Ks. proroka Sofoniasza. Święty Paweł
w drugim czytaniu wzywa nas do radości w Panu, ponieważ
bliskie jest Jego przyjście. Żadne smutki, ani życiowe trudności
dnia codziennego, nie są w stanie przysłonić nam radości
ze spodziewanego z Nim spotkania.
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE !

Niedziela Gaudete to niedziela radości i światła. Odsłania źródła
prawdziwej, niewyczerpanej radości. Jest to niedziela różowa.
Adwentowy fiolet rozjaśniony jest ciepłym światłem bliskiego
przyjścia Pana. Kościół dopuszcza tego dnia kwiaty na ołtarzu.
Zwróćmy uwagę, że w dzisiejszą niedzielę chodzi jednak o inną
radość niż ta, którą lansuje otaczający nas świat. Świat bowiem
kasuje wszystko, co smutne i refleksyjne, zastępując to rzeczami
materialnymi. Radość proponowana przez Kościół natomiast,
bierze się ze Słowa i z Sakramentów, bierze się stąd: że Bóg
jest z nami, że się o nas troszczy, że odpuszcza nam
grzechy, że uwalnia nas od złego. Mając to na uwadze,
znajdźmy czas aby przygotować się na przyjście Pana biorąc
udział w Rekolekcjach Adwentowych w naszej parafii.
REKOLEKCJE ADWENTOWE W NASZEJ PARAFII

W dzisiejszą niedzielę, 16 grudnia rozpoczynamy Rekolekcje
Adwentowe na wszystkich Mszach świętych. Rekolekcje będą
kontynuowane do środy, 19 grudnia. Od poniedziałku do środy
włącznie rekolekcje będą o 10:00 rano i o 7:00 wieczorem
a poprowadzi je ksiądz Paweł Koc z KUL. Podczas rekolekcji
będzie okazja do spowiedzi na godzinę przed Mszą świetą.
PARKING PODCZAS REKOLEKCJI

Parking szkolny niestety nie będzie dostępny podczas rekolekcji
o 10:00rano (od poniedziałku do wtorku) oraz w środę o 19:00.
Prosimy wziąć pod uwagę, że parking wokół szkoły (od 11 ulicy)
należy do szkoły i jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy
muszą mieć możliwość zaparkowania oraz wyjechania w każdej
chwili. W sytuacji, kiedy parking na szkolnym boisku nie jest
dostępny, prosimy parkowac na ulicach w pobliżu kościoła,
pamiętając, aby nie blokować wyjazdów dla mieszkańców.
W przeszłości otrzymaliśmy telefony ze skargami w tej sprawie.
CAŁODNIOWA SPOWIEDŹ– PIĄTEK, 21 GRUDNIA

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura.
ZESTAWY KOPERT NA ROK 2019

Są już do odebrania zestawy kopert na rok 2019. Osoby, które
już używają koperty otrzymały ten sam zestaw. Koperty
ułożone są w porządku alfabetycznym. Parafian, którzy
chcieliby rozpocząć składanie ofiar na niedzielną składkę
w kopertach - prosimy o kontakt z biurem parafialnym lub
wypełnienie formy (przy wejściu do kościoła) 416-259-2933.
Osoby korzystające z kopert prosimy aby w styczniu na
pierwszej kopertce tzw. "ofiara początkowa" – wpisały swoje
imię, nazwisko i adres w celu sprawdzenia czy numer kopertki
się zgadza z osobą/rodziną oraz czy mamy aktualny adres.
ZAPISY DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Trwają zapisy do Bierzmowania. Wypełnione formularze
prosimy składać do 21 grudnia 2018 w biurze parafialnym. Do
formularza należy dołączyć metrykę Chrztu ( jeżeli kandydat nie
był chrzczony w naszej parafii) oraz $50 (na pokrycie kosztów).
Zajęcia przygotowawcze rozpoczną się w styczniu 2019 roku.
Planowana data Bierzmowania w naszej parafii: 2 Marca, 2019.
WIGILIA DLA SAMOTNYCH - KONGRES POLONII

Kongres Polonii Kanadyjskiej zaprasza na tradycyjną Wigilię
dla Samotnych 24 grudnia 2018 o godz. 18.00 w budynku
SPK (206 Beverley St. ). Wpłaty $30 od osoby przyjmuje Biuro
Podróży „Piast Travel” 113 Roncesvalles. Info: (416) 486 7348
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

W tym tygodniu po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 do sali
parafialnej na kawę i pączki zaprasza Kościół Domowy.
REKLAMY W BIULETYNIE PARAFIALNYM

Od Nowego Roku kalendarzowego firma która drukuje biuletyn
parafialny „Liturgical Publications” będzie kontaktować się z
firmami, które się ogłaszają w naszym biuletynie. Dziękujemy
biznesom za sponsorowanie! Zainteresowanych ogłoszeniem
prosimy o kontakt z Liturgical Publications (905) 624-4422
SIOSTRY MISJONARKI ŚW. PIOTRA KLAWERA - PODZIĘKOWANIE

Siostry Misjonarki które gościły u nas w poprzednia niedzielę
składają serdeczne „Bóg zapłać” za wasze ofiary, które wesprą
misje. Zebrana kwota wyniosła :CDN $1,725.25 + US$105.

W tym roku organizujemy Dzień Spowiedzi w piątek 21
grudnia. Spowiedź odbędzie się w godzinach 9:00 - 11:00
oraz 18:00 - 21:00. Zapraszamy wszystkich do skorzystania
z Sakramentu Pojednania w tym przedświątecznym czasie.

ROZKŁAD MSZY ŚW. NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY oraz KARTKI ŚWIĄTECZNE

Wtorek, 25 Grudnia, Boże Narodzenie

Z tyłu kościoła są do nabycia opłatki wigilijne. Dobrowolne ofiary
za opłatki prosimy składać do drewnianej skarbony. Można
również nabyć zestaw kartek świątecznych w cenie $5.00 za
zestaw 8 kartek (wszystkie zestawy sa takie same).

Godz. 9:30 & 12:30 (w j. pol.); Godz. 11:00 (w j. ang.)

Poniedziałek, 24 Grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia
Godz.19:00 (w j. ang); 21:30 & 24:00 (w j. polskim).

Środa, 26 Grudnia, Św. Szczepana
Godz. 9:30 & 12:30 (w j. pol.); Godz. 8:00 (w j. ang.)

